
 

บทที่ 2 

พลังงานแสงอาทิตย 
 

บทนํา 

 

 พลังงานแสงอาทิตยเปนแหลงกําเนิด (Ultimate Source) ของพลังงานตางๆ บนโลก

มากมาย เชน พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานนํ้า พลังงานคลื่น และพลังงานเชื้อเพลิงบรรพชีวิน  

พลังงานแสงอาทิตยที่ตกกระทบบนผิวโลกท่ีระดับนํ้าทะเลมีคาประมาณ 1.7 x 1017 วัตต คิดเปน

พลังงานที่ไดรับเฉลี่ยตอคนประมาณ 28 เมกกะวัตต (คิดจากประชากรในโลกประมาณ 6,000  ลาน

คน) ซึ่งจะเห็นไดวาพลังงานแสงอาทิตยมีคามหาศาล 

 การนําพลังงานแสงอาทิตยไปใชประโยชนสามารถนําไปใชไดโดยตรงในรูปของพลังงาน

ความรอนและพลังงานแสงสวาง  เชน  เครื่องทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตย  เคร่ืองอบแหงพลังงาน

แสงอาทิตย  เปนตน  และใชทางออมโดยเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟา   ปจจุบันไดมี

การนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชกันอยางแพรหลาย  และมีการวิจัยพัฒนาอยางตอเนื่องเปนลําดับ  

เพื่อใหพลังงานจากแสงอาทิตยที่นํามาใชประโยชนมีประสิทธิภาพสูงสุด  เชน  มีการพัฒนาการตาก

พืชผลทางการเกษตรในที่โลง  เปลี่ยนมาใชตูอบแหงซึ่งสามารถเก็บกักความรอนไดสูงขึ้น  ทําให

พืชผลทางการเกษตรมีคุณภาพสูง  และพัฒนานําหลักการทางฟสิกสมาเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยให

เปนพลังงานไฟฟา โดยผานอุปกรณที่เรียกวาเซลลแสงอาทิตย   รวมทั้งมีการศึกษาวิจัยและพัฒนา

เซลลแสงอาทิตยใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนเปนลําดับ 
 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย 

 

 ดวงอาทิตย เปนแหลงพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพมหาศาล ไมมีวันหมด เปนพลังงาน

สะอาด ปราศจากอันตรายและมลพิษ สามารถนํามาใชประโยชนทุกพ้ืนที่ พลังงานจากดวงอาทิตย 

เปนพลังงานที่เกิดจากกระบวนการนิวเคลียรที่เรียกวา นิวเคลียรฟวชั่น ซึ่งกระบวนการเกิดพลังงาน 

บนดวงอาทิตยเปนผลจากการรวมตัวของอะตอมไฮโดรเจนเปนอะตอมฮีเลี่ยมและจะมีมวลอะตอม 

ไฮโดรเจนสวนหนึ่งเปลี่ยนรูปเปนพลังงานในรูปแบบคลื่นรังสีแมเหล็กไฟฟาถูกสงออกไปรอบดวง

อาทิตย  
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 พลังงานที่ดวงอาทิตยสรางขึน้มคีาประมาณ 3.8 x 1023 กิโลวัตต แตเนื่องจากระยะหางโลก

ถึง 93 ลานไมล ทําใหพลังงานท่ีสงมายังโลกเหลือประมาณ 1.8x1014 กิโลวัตต เมื่อถูกดูดซับจากชั้น

บรรยากาศจะตกลงบนพ้ืนโลก ประมาณ 1.25 x 1014 กิโลวัตต หรือมีคาประมาณ 961 – 1,191 วัตต

ตอตารางเมตร คิดเปนพลังงานประมาณ 2,000 - 2,500 กิโลวัตตชั่วโมงตอตารางเมตรตอป โดย

ปริมาณความรอนที่ดวงอาทิตยถายเทมาสูโลกทั้งหมดน้ัน กวารอยละ 31.8 ไดถูกสะทอนกลับใน 

ลักษณะคลื่นสั้นสูชั้นบรรยากาศ (โลกไมไดใชงาน) และมีเพียงรอยละ 68.2 ที่เหลือเทานั้นที่ผิวโลก

สามารถรับความรอนได ซึ่งโลกไดนําพลังที่ไดรับนี้ไปกอใหเกิดความรอนในโลกรวมรอยละ 43.5 นํา

พลังงานความรอนไปกอใหเกิดการระเหยของของน้ําและของเหลวบนโลกรวมถึงการเกิดฝนตกตาง ๆ 

รวมรอยละ 22.7 นําพลังงานไปกอกําเนิดคลื่นและลมตาง ๆ บนโลกอีกรอยละ 1.9 และเหลือเปน

พลังงานไปใชในสิ่งมีชีวิตทุกชนดิบนโลก รวมท้ังมนุษย สัตว และการเจริญ เติบโตของพืชอีกเพียงรอย

ละ 0.1 เทานั้น และหากเทียบกับการใชพลังงานในโลก พบวาพลังงาน ตกกระทบผิวโลก 1 เดือน 

หากมนษุยสามารถมาใชประโยชนไดทั้งหมดจะสามารถทดแทนเชื้อเพลิง ถานหินได แปดลานลานตัน 

ซึ่งเปนปริมาณของถานหินที่คาดกันวามีเหลืออยูในโลกท้ังหมด 

 

ศกัยภาพพลังงานแสงอาทิตย  

 

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษพลังงาน (พพ.)  ไดศึกษาศักยภาพพลังงาน

แสงอาทิตยและจัดทําแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยจากขอมูลดาวเทียมของประเทศไทย โดยจด

การวิเคราะหขอมูลดาวเทียมประกอบขอมูลท่ีไดจากการตรวจวัดภาคพ้ืนดิน พบวาการกระจายของ

ความเขมของดวงอาทิตยตามบริเวณ ๆ ในแตละเดือนของประเทศไดรับอิทธิพลสําคัญจากลมมรสุม 

ตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและพื้นที่สวนใหญของประเทศไดรับรังสีดวง 

อาทิตยสูงสุดระหวางเดือนเมษายนและพฤษภาคม โดยมีคาอยูในชวง 20 ถึง 23 เมกะจูลตอตาราง

เมตรตอวัน และเมื่อพิจารณาแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยรายวันเฉลี่ยตอปพบวาบริเวณที่

ไดรับรังสีดวงอาทิตยสูงสุดเฉลี่ยท้ังปอยูท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือครอบคลุมบางสวนของจังหวัด 

นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ  รอยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี อุดรธานี และบางสวนของ

ภาคกลางที่จังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท อยุธยา และจังหวัดลพบุรี โดยไดรับรังสีดวงอาทิตยเฉลี่ยทั้งปที่ 

19 ถึง 20 เมกะจูลตอตารางเมตรตอวัน พื้นที่ดังกลาวคิดเปนรอยละ 11.0 ของพื้นท่ีทั้งหมดของ

ประเทศ นอกจากนี้ยังพบวารอยละ 35.6 ของพื้นที่ทั้งหมดไดรับรังสีดวงอาทิตยเฉลี่ยทั้งปในชวง    

18 ถึง 19 เมกะจูลตอตารางเมตรตอวัน  

 จากการคํานวณรังสีรวมของดวงอาทิตยรายวันเฉลี่ยตอปของพื้นที่ทั่วประเทศพบวามีคา

เทากับ 18.0 เมกะจูลตอตารางเมตรตอวัน จากผลที่ไดนี้แสดงใหเห็นวาประเทศไทยมีศักยภาพ
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พลังงานแสงอาทิตยคอนขางสูงและไดจัดทําเปนแผนที่ เรียกแผนที่ดังกลาววา “แผนท่ีศักยภาพ

พลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย” ในแผนที่จะแสดงความเขมรังสีรวมของดวงอาทิตยท่ีบริเวณ

ตางๆ ของประเทศไทยไดรับในรูปของคารายวันเฉลี่ยตอปในหนวย เมกะจูลตอตารางเมตรตอวัน 

(MJ/m2-day) และภายหลังนําผลที่วิเคราะหความเขมรังสีดวงอาทิตยจากภาพถายดาวเทียมไป

ตรวจสอบกับ สถานี วัดความเขมรังสีดวงอาทิตยของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

ที่ไดจัดตั้งไว 38 แหง และสถานีวัดของมหาวิทยาลัยศิลปากร 4 แหง 

 
 

ภาพท่ี 2.1 แผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย พ.ศ. 2542 

ที่มา  (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, ม.ป.ป.) 
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 จากผลการเปรียบเทียบพบวาคาที่ไดจากแผนท่ีใกลเคียงกับคาที่ไดจากการวัด โดยมีความ

แตกตางในรูปของ root mean square difference RMSD = 7.3 เปอรเซ็นต ซึ่งถือวาความละเอียด

ถูกตองของแผนที่ดังกลาวอยูในเกณฑดี ดังปรากฏตารางท่ี 2.1 

 

ตารางที่ 2.1 ผลการเปรียบเทียบความเขมรังสีดวงอาทิตยจากแผนที่ฯกับคาที่ไดรับจาสถานีวัด 

สถานี จังหวัด 
H (map) 

MJ/m2 

H (measurement) 

MJ/m2 

Difference 

(%) 

1 กรุงเทพมหานคร 17.9 17.5 2.2 

2 กาญจนบุรี (กรมอุตุนิยมวิทยา) 18.0 18.4 2.0 

3 กาญจนบุรี (ทองผาภูมิ) 17.1 17.3 0.8 

4 ขอนแกน 17.9 18.5 3.0 

5 ชลบุรี 17.3 17.9 3.2 

6 ชุมพร 17.5 17.5 0.1 

7 เชียงราย 17.0 17.1 0.6 

8 เชียงใหม 17.2 18.0 4.8 

9 ดอยอิทนนท(แมกลาง) 17.0 16.8 0.8 

10 ดอยอินทนนท(เรดาร) 17.0 16.1 5.3 

11 ดอยอินทนนท(สํานักงาน) 17.0 15.4 9.1 

12 ตรัง 16.9 17.9 5.8 

13 ตราด 17.2 17.1 0.3 

14 ตาก 16.7 16.5 1.3 

15 นครพนม 17.4 17.4 0.5 

16 นครราชสีมา 18.1 18.1 0.1 

17 นครสวรรค 18.3 17.9 2.2 

18 นราธิวาส 18.8 18.6 1.0 

19 นาน 17.2 17.3 0.3 

20 ประจวบคีรขีันธ 18.7 18.5 1.1 

21 ปราจีนบุรี 17.9 17.6 1.7 

22 พิษณุโลก 17.9 18.2 1.8 
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23 เพชรบูรณ 17.6 17.8 1.1 

24 แพร 17.1 17.6 2.9 

25 ภูเก็ต 17.9 19.1 9.7 

26 แมสะเรยีง 16.8 16.8 0.0 

27 แมฮองสอน 17.0 16.3 4.5 

28 รอยเอ็ด 18.1 18.9 4.3 

29 ระนอง 15.8 16.0 1.0 

30 ลพบุรี 17.9 18.4 2.7 

31 เลย 17.1 16.8 1.6 

32 สงขลา 17.1 17.7 3.3 

สถานี จังหวัด 
H (map) 

MJ/m2 

H (measurement) 

MJ/m2 

Difference 

(%) 

33 สระแกว 18.2 16.8 7.5 

34 สุราษฏรธานี(เกาะสมุย) 18.2 18.7 2.8 

35 สุราษฏรธานี(พุนพิน) 17.4 17.7 1.6 

36 สุรนิทร 18.5 18.0 2.5 

37 หนองคาย 17.5 18.5 5.7 

38 อุบลราชธานี 18.1 18.2 0.4 

RMSE (%) 7.3% 

ที่มา (คูมือการพัฒนาและการลงทุนการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย, 2554, หนาที่ 3 - 4) 

  

 จากแผนที่ความเขมรังสีอาทิตย จะทําใหทราบศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตยในประเทศ

ไทย ซึ่งจะเห็นไดวาบริเวณที่มีความเขมรังสีดวงอาทิตยสูงแผเปนบริเวณกวางตอนลางของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยครอบคลุมพ้ืนที่ บางสวนของจังหวัดนครราชสีมา บุรรัีมย สุรินทร ศรีสะเกษ 

รอยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี และตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี นอกจากน้ี

ยังมีบริเวณที่มีศักยภาพสูงในพื้นที่บางสวนของภาคกลางที่จังหวัด สุพรรณบุรี ชัยนาท อยุธยา และ

ลพบุรี สําหรับเปอรเซ็นตของพ้ืนท่ีเทียบกับพ้ืนท่ีทั้งหมดของประเทศที่ไดรับรังสีดวงอาทิตยในระดับ

ตางๆ แสดงไวในตารางที่ 2.2 และแสดงความเขม รังสีรวมของประเทศเปรียบเทียบกับของประเทศ

อ่ืนๆ ตารางที่ 2.3 จะเห็นไดวาคร่ึงหนึ่งพ้ืนที่ของประเทศไทยไดรับรังสีดวงอาทิตยมากกวา 17 เมกะ

จูลตอตารางเมตรตอวัน ซึ่งถือวาอยูในระดับคอนขางสูง 
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ตารางที่ 2.2 เปอรเซ็นตของพื้นท่ีที่ไดรับรังสีรวมของดวงอาทิตยรายวันเฉล่ียตอปในระดับตางๆ 

ชวงความเขมรังสีรวมของดวงอาทิตยรายวันเฉลี่ยตอป 

(MJ/m2-day) 

รอยละของพ้ืนท่ีเม่ือเทียบกับพื้นที่

ท้ังหมดของประเทศ 

15-16 0.40 

16-17 13.2 

17-18 39.8 

18-19 35.6 

19-20 11.0 

ที่มา (คูมือการพัฒนาและการลงทุนการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย, 2554, หนาที่ 4) 

 

ตารางที่ 2.3 การเปรียบเทียบความเขมรังสีรวมของประเทศไทยกับของประเทศอื่นๆ 

ประเทศ 
ความเขมรังสีดวงอาทิตยรวมรายวันเฉล่ียตอป 

(MJ/m2-day) 

อังกฤษ 8.95 

ไอรแลน 9.95 

ญ่ีปุน 13.0 

สหรัฐอเมริกา 19.0 

ออสเตรเรีย 19.6 

อินเดีย 20.3 

ไทย 18.0 

ที่มา (คูมือการพัฒนาและการลงทุนการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย, 2554, หนาที่ 4) 

 

      รังสีดวงอาทิตยนอกจากจะมีคาเปลี่ยนแปลงตําแหนงละทิศทางเดินของดวงอาทิตยตาม

เวลาในรอบปแลว ยังข้ึนอยูกับภูมิประเทศดวย ดังปรากฏตามแผนที่ความเขมรังสีรวมรายวันเฉลี่ตอ

เดือนของเดือนตาง ๆ จะเห็นวารังสีดวงอาทิตยที่กระทบพ้ืนท่ีทั่วประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตามพ้ืนท่ี

และตามฤดูกาลในรนอบปโดยในชวงเดือน มกราคมถึงกุมภาพันธ ภาคใตตะวันตกจะไดรับรังสีดวง

อาทิตยคอนขางสูง สวนภาคใตตะวันออกยังคงไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทําให

ทองฟามีเมฆและฝน รังสีดวงอาทิตยที่รับจึงมีคาต่ํากวาภาคฝงตะวันตก สําหรับในภาคกลาง 

ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงแมทองฟาสวนใหญจะแจมใส (Clear Sky) 

 แตทางเดินของดวงอาทิตยในชวงเดือนดังกลาวจะดูไดเสนศูนยสูตรทองฟา (Celestial 

Senator) ทําใหมุมรังสีตกกระทบในภาคดังกลาวมีคามาก รังสีดวงอาทิตยที่ไดรับในพื้นที่สวนใหญจึง



 21

ต่ํากวาในภาคใตนอกจากนี้ ในเขตภูเขาทางภาคเหนือยังไดรับอิทธิพลจากหมอกที่ปกคลุมทําใหไดรัย

รังสีจากดวงอาทิตยคอนขางต่ํา ในเดือนมีนาคมและเมษายนทางเดินปรากฏ (Apparent Path) ของ

ดวงอาทิตยจะเปลี่ยนจากซีกฟาใตเสนศูนยสูตรทองฟาไปสูซีกฟาเหนือ ประกอบกับทองฟาสวนใหญ

ยังมีเมฆปกคลุมนอยทําใหรังสีดวงอาทิตยที่ไดรับมีคาสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเดือนเมษายน ตั้งแต

เดือนพฤษภาคมไปถึงเดือนตุลาคม พื้นที่ทั่วประเทศจะไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต 

โดยเริ่มมีอิทธิพลจากดานตะวันตกของประเทศทําใหรังสีดวงอาทิตยคอยๆ ลดลงทั่วประเทศ ถึงแมวา

หลังจากเดือนตุลาคมจะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผานประเทศไทย ซึ่งทําใหทองฟาใน

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแจมใส แตทางเดินของดวงอาทิตยในชวงดังกลาวอยูใตเสนศูนย

สูตรทองฟา ทําใหรังสีดวงอาทิตยที่ไดรับมีคาคอนขางต่ํา สําหรับในภาคใตมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  

ทําใหเกิดเมฆและฝน ทางดานภาคใตฝงตะวันออก รังสีดวงอาทิตยที่ไดรับในบริเวณดังกลาว จึงมีคา

คอนขางต่ํา 
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ภาพท่ี 2.2 แผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย รายเดือน 

ท่ีมา (คูมือการพัฒนาและการลงทุนการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย, 2554, หนาที่ 5) 
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การใชประโยชนจากพลังงานแสงอาทิตย 

 

 การใชประโยชนจากพลังงานแสงอาทิตยมาเปนเวลานาน เริ่มจากการใชประโยชนเพื่อการ

ถนอมอาหาร โดยการตากแหงและอบแหงหารและผลผลิตทางเกษตรตางๆ ตลอดจนการใชความรอน

จากแสงอาทิตยเพื่อการปรุงอาหาร และกิจกรรมอ่ืนๆ เชน เพ่ือการตากผา และการทํานาเกลือ เปน

ตน 

      เทคโนโลยีการใชประโยชนจากพลังงานแสงอาทิตยอาจจําแนกออกเปน 2 รูปแบบ โดย

คํานึงถึงประโยชนท่ีจะไดรับ คือ รูปแบบที่ 1 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือการผลิตไฟฟา ไดแก 

เซลลแสงอาทิตย รูปแบบที่ 2 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตความรอน ไดแก เทคโนโลยี

อบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตย และเทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนดวยพลังงานแสงอาทิตย 

 

เซลลแสงอาทิตย 

 

 Solar Cell หรือ PV มีชื่อเรียกกันไปหลายอยาง เชน เซลลแสงอาทิตย เซลลสุริยะ หรือ

เซลล Photovoltaic ซึ่งตางก็มีที่มาจากคําวา Photovoltaic โดยแยกออกเปน Photo หมายถึง แสง 

และ Volt หมายถึง แรงดันไฟฟา เมื่อรวมคําแลวหมายถึง กระบวนการผลิตไฟฟาจากการตกกระทบ

ของแสงบนวัตถุที่มคีวามสามารถในการเปลี่ยนพลังงานแสงเปนพลังงานไฟฟาไดโดยตรง 

 เซลลแสงอาทิตยเปนอุปกรณที่นํามาเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟาโดยตรง

และในทางออมสามารถนํามาแปลงเปนพลังงานความรอนและเคมีเซลลแสงอาทิตยสวนใหญทํามา

จากสารกึ่งตัวนาจําพวกซิลิคอนเยอรมันเนียมหรือสารอื่นๆท่ีสามารถกอใหเกิดกระแสไฟฟาไดเม่ือถูก

รังสอีาทิตยตกกระทบทาํใหเกิดกระแสไฟฟาไหลในวงจร 

 เซลลแสงอาทิตยถูกสรางขึ้นคร้ังแรกในปค.ศ. 1954 โดย Chapin, Fuller และPearson

โดยบุคคลทั้งสามไดคนพบเทคโนโลยีการสรางรอยตอพี - เอ็น (P - N Junction) แบบใหม โดย

วิธีการแพรสารเขาไปในผลึกของซิลิคอนจนไดเซลลแสงอาทิตยซึ่งมีประสิทธิภาพเพียงรอยละ 6 ซึ่งใน

ปจจุบันนี้ไดมีการพัฒนาเซลลแสงอาทิตยใหมีประสิทธิภาพสูงกวารอยละ 15 ในระยะแรกของการ

พัฒนาเซลลแสงอาทิตยจะใชสําหรับโครงการดานอวกาศอาทิดาวเทียมหรือยานอวกาศที่สงจากพื้น

โลกไปโคจรในอวกาศจะใชแผงเซลลแสงอาทิตยเปนแหลงกําเนิดไฟฟาภายหลังจากนั้นจึงไดมีการ

นําเอาแผงเซลลแสงอาทิตยมาใชบนพื้นโลกกันอยางแพรหลาย 
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โครงสรางของเซลลแสงอาทิตย 

 

 โครงสรางที่นิยมมากที่สุด ไดแก รอยตอพีเอ็นของสารก่ึงตัวนํา สารกึ่งตัวนําที่ราคาถูกที่สุด

และมีมากท่ีสุดบนโลก คือ ซิลิคอน จึงถูกนํามาสรางเซลลแสงอาทิตย โดยนําซิลิคอนมาถลุง และผาน

ขั้นตอนการทําใหบริสุทธ์ิ จนกระทั่งทําใหเปนผลึก จากนั้นนํามาผานกระบวนการแพรซึมสารเจือปน

เพื่อสรางรอยตอพีเอ็น โดยเม่ือเติมสารเจือฟอสฟอรัส จะเปนสารกึ่งตัวนําชนิดเอ็น (เพราะนําไฟฟา

ดวยอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบ) และเมื่อเติมสารเจือโบรอน จะเปนสารกึ่งตัวนําชนิดพี (เพราะนําไฟฟา

ดวยโฮลซึ่งมีประจุบวก) ดังนั้น เมื่อนําสารกึ่งตัวนําชนิดพีและเอ็นมาตอกัน จะเกิดรอยตอพีเอ็นขึ้น

โครงสรางของเซลลแสงอาทิตยชนิดซิลิคอน อาจมีรูปรางเปนแผนวงกลมหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส ความ

หนา 200 - 400 ไมครอน (0.2-0.4 มิลลิเมตร) ผิวดานรับแสงจะมีชั้นแพรซึมที่ มีการนําไฟฟา 

ขั้วไฟฟาดานหนาท่ีรับแสงจะมีลักษณะคลายกางปลาเพ่ือใหไดพื้นที่รับแสงมากท่ีสุด สวนขั้วไฟฟา

ดานหลังเปนขั้วโลหะเตม็พื้นผิว 

 

 
ภาพท่ี 2.3 สวนประกอบเซลลแสงอาทิตย 

ที่มา (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, ม.ป.ป.) 

 

หลักการทํางานท่ัวไปของเซลลแสงอาทิตย 

 

 การทํางานของเซลลแสงอาทิตย เปนขบวนการเปล่ียนพลังงานแสงเปนกระแสไฟฟาได

โดยตรงโดยเมื่อแสงซึ่งเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาและมีพลังงานกระทบกับสารก่ึงตัวนํา จะเกิดการ
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ถายทอดพลังงานระหวางกัน พลังงานจากแสงจะทําใหเกิดการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟา (อิเลคตรอน) 

ขึ้นในสารก่ึงตัวนํา หลักการทํางานของเซลลแสงอาทิตย มีข้ันตอนดังนี้ 

  1) n - type ซิลิคอน ซึ่งอยูดานหนาของเซลล คือ สารก่ึงตัวนําที่ไดการโดปปงดวยสาร

ฟอสฟอรัสมีคุณสมบัติเปนตัวใหอิเล็กตรอนเม่ือรับพลังงานจากแสงอาทิตย p - type ซิลิคอน คือสาร

ก่ึงตัวนําที่ไดการโดปปงดวยสารโบรอน ทําใหโครงสรางของอะตอมสูญเสียอิเล็กตรอน (โฮล) เมื่อรับ

พลังงาน จากแสงอาทิตยจะทําหนาที่เปนตัวรับอิเลก็ตรอน เม่ือนําซิลิคอนทั้ง 2 ชนิด มาประกบตอกัน

ดวย p - njunction จึงทําใหเกิดเปน " เซลลแสงอาทิตย " ในสภาวะที่ยังไมมีแสงแดด n - type 

ซิลิคอนซึ่งอยูดานหนาของเซลล สวนประกอบสวนใหญพรอมจะใหอิเล็กตรอน แตก็ยังมีโฮลปะปนอยู

บางเล็กนอยดานหนาของ n - type จะมีแถบโลหะเรียกวา Front Electrode ทําหนาที่เปนตัวรับ

อิเล็กตรอน สวน p -type ซิลิคอนซึ่งอยูดานหลังของเซลล  โครงสรางสวนใหญเปนโฮล แตยั่งคงมี

อิเล็กตรอนปะปนบางเล็กนอย ดานหลังของ p - type ซิลิคอนจะมีแถบโลหะเรียกวา Back 

Electrode ทําหนาที่เปนตัวรวบรวบโฮล 

 

 
ภาพท่ี 2.4 หลักการทํางานเซลลแสงอาทิตยขั้นที่ 1 

ท่ีมา (ดัดแปลงจาก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, ม.ป.ป.) 

 

 2) เมื่อมีแสงอาทิตยตกกระทบ แสงอาทิตยจะถายเทพลังงานใหกับอิเล็กตรอนและโฮล ทํา

ใหเกิดการเคลื่อนไหว เมื่อพลังสูงพอทั้งอิเล็กตรอนและโฮลจะว่ิงเขาหาเพ่ือจับคูกัน อิเล็กตรอนจะวิ่ง

ไปยังชั้น n - type และโฮลจะว่ิงไปยังชั้น p – type 
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ภาพท่ี 2.5 หลักการทํางานเซลลแสงอาทิตยขั้นที่ 2 

ท่ีมา (ดัดแปลงจาก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, ม.ป.ป.) 

  3) อิเล็กตรอนว่ิงไปรวมกันที่ Front Electrode และโฮลว่ิงไปรวมกันที่ Back Electrode 

เมื่อมีการตอวงจรไฟฟาจาก Front Electrode และ Back Elec trode ใหครบวงจร ก็จะเกิด

กระแสไฟฟาขึ้นเนื่องจากทั้งอิเล็กตรอนและโฮลจะวิ่งเพ่ือจับคูกัน 

 

 
 

ภาพท่ี 2.6 หลักการทํางานเซลลแสงอาทิตยขั้นที่ 3 

ท่ีมา (ดัดแปลงจาก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, ม.ป.ป.) 
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ชนดิของเซลลแสงอาทิตย 

 

  แบงตามวัสดุที่ใชเปน 3 ชนิดหลักๆ คอื 

   1) เซลล แส งอาทิ ตยชนิ ดผลึ ก เดี่ ย วซิ ลิ กอน  (Single Crystalline หรือ  mono 

Crystalline หรือ Silicon Solar Cell) และชนิดผลึกโพลีซิลิกอน (Poly Crystalline Silicon Solar 

Cell)ประเทศไทยนําเขาเซลลแสงอาทิตยชนิดผลึกเดี่ยวซิลิกอนมาใชงานมากที่สุด ขอดีเดนคือ ใชธาตุ

ซิลิกอนซึ่งมีมากที่สุดในโลกและมีราคาถูกเปนวัตถุดิบ 

   2) เซลลแสงอาทิตยชนิดฟลมบางอะมอรฟสซิลิกอน (Amorphous Silcon Solar Cell)

ไดแก เซลลแสงอาทิตยที่ใชในเครื่องคิดเลขซึ่งมีลักษณะสีมวงนํ้าตาล มีความบางเบา ราคาถูกผลิตให

เปนพื้นที่เล็กไปจนถึงใหญหลายตารางเมตรไดใชธาตุซิลิกอนเชนกัน แตเคลือบใหเปนฟลมบางเพียง

0.5 ไมครอน หรือ 0.0005 มิลลิเมตรเทาน้ัน 

   3) เซลลแสงอาทิตยชนิดผลึกแกลเลียมอารเซไนดิ (Gallium Arsenide Solar Cell) 

เปนเซลลแสงอาทิตยที่มีประสิทธิภาพสูงระดับรอยละ 25 ข้ึนไปแตมีราคาแพงมากไมนิยมนํามาใชงาน

บนพื้นโลกจึงใชงานสําหรับดาวเทียมเปนสวนมาก 

 

 

ระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย 

 

  1) เซลลแสงอาทิตยแบบอิสระ (PV Stand-alone system) เปนระบบผลิตไฟฟาที่

ไดรับการออกแบบสําหรับใชงานในพ้ืนที่ชนบทที่ไมมีระบบสายสงไฟฟา อุปกรณระบบท่ีสําคัญ

ประกอบดวยแผงเซลลแสงอาทิตยอุปกรณควบคุมการประจุแบตเตอร่ี แบตเตอร่ีและอุปกรณเปลี่ยน

ระบบไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับแบบอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PV Array Controller DC Load 

Inverter AC Load 

Battery 
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PV Array Grid 

Inverter 

PV Array 

Utility 

Grid 

ภาพที่ 2.7 ผังระบบเซลลแสงอาทิตยแบบอิสระใชกับภาระทางไฟฟากระแสสลับ 

ท่ีมา (ดัดแปลงจาก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, ม.ป.ป.) 

 

  2) เซลลแสงอาทิตยแบบตอกับระบบจําหนาย (PV Grid connected system) เปน

ระบบผลิตไฟฟาที่ถูกออกแบบสําหรับผลิตไฟฟาผานอุปกรณเปลี่ยนระบบไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟา

กระแสสลับเขาสูระบบสายสงไฟฟาโดยตรง ใชผลิตไฟฟาในเขตเมือง หรือพ้ืนท่ีที่มีระบบจําหนาย

ไฟฟาเขาถึงอุปกรณระบบท่ีสําคัญประกอบดวยแผงเซลลแสงอาทิตยอุปกรณเปลี่ยนระบบไฟฟา

กระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับชนิดตอกับระบบจําหนายไฟฟา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.8 ผังระบบเซลลแสงอาทิตยแบบตอกับสายสง 

ท่ีมา (ดัดแปลงจาก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, ม.ป.ป.) 

 

    3) เซลลแสงอาทิตยแบบผสมผสาน (PV Hybrid system) เปนระบบผลิตไฟฟาที่ถูก

ออกแบบสําหรับทํางานรวมกับอุปกรณผลิตไฟฟาอื่นๆ เชน ระบบเซลลแสงอาทิตยกับพลังงานลม 

และเคร่ืองยนตดีเซล ระบบเซลลแสงอาทิตยกับพลังงานลม และไฟฟาพลังน้ํา เปนตน โดยรูปแบบ

ระบบจะขึ้นอยูกับการออกแบบตามวัตถุประสงคโครงการเปนกรณีเฉพาะ   
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ภาพที่ 2.9 ผังระบบเซลลแสงอาทิตยแบบผสมผสานมีแหลงผลิตไฟฟาหลายแหลง 

ท่ีมา (ดัดแปลงจาก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, ม.ป.ป.) 

 

อุปกรณของระบบผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย 

 

 เซลลแสงอาทิตยผลิตไฟฟากระแสตรง จึงนํากระแสไฟฟาไปใชไดเฉพาะกับอุปกรณไฟฟา

กระแสตรงเทานั้น หากตองการนําไปใชกับอุปกรณไฟฟาที่ใชไฟฟากระแสสลับหรือเก็บสะสมพลังงาน

ไวใชตอไป จะตองใชรวมกับอุปกรณอื่นๆ อีก โดยรวมเขาเปนระบบที่ผลิตกระแสไฟฟาจากเซลล

แสงอาทิตย อุปกรณสําคัญๆ มีดังน้ี 

 1) แผงเซลลแสงอาทิตย (Solar Module) ทําหนาที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยใหเปน

พลังงานไฟฟา ซึ่งเปนไฟฟากระแสตรงและมีหนวยเปนวัตต (Watt) มีการนําแผงเซลลแสงอาทิตย

หลายๆ เซลลมาตอกันเปนแถวหรือเปนชุด (Solar Array) เพื่อใหไดพลังงานไฟฟาใชงานตามท่ี

ตองการ โดยการตอกันแบบอนุกรม จะเพิ่มแรงดันไฟฟา และการตอกันแบบขนาน จะเพิ่มพลังงาน

ไฟฟา หากสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตรแตกตางกัน ก็จะมีผลใหปริมาณของคาเฉลี่ยพลังงานสูงสุดในหนึ่ง

วันไมเทากันดวย รวมถึงอุณหภูมิก็มีผลตอการผลิตพลังงานไฟฟา หากอุณหภูมิสูงขึ้น การผลิต

พลังงานไฟฟาจะลดลง 

 2) เคร่ืองควบคุมการประจุ (Charge Controller) ทําหนาที่ประจุกระแสไฟฟาท่ีผลิตไดจาก

แผงเซลลแสงอาทิตยเขาสูแบตเตอรี่ และควบคุมการประจุกระแสไฟฟาใหมีปริมาณเหมาะสมกับ

แบตเตอรี่ เพื่อยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่ รวมถึงการจายกระแสไฟฟาออกจากแบตเตอรี่ดวย 
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ดังนั้น การทํางานของเคร่ืองควบคุมการประจุ คือ เม่ือประจุกระแสไฟฟาเขาสูแบตเตอร่ีจนเต็มแลว 

จะหยุดหรือลดการประจุกระแสไฟฟา (และมักจะมีคุณสมบัติในการตัดการจายกระแสไฟฟาใหกับ

อุปกรณไฟฟา กรณีแรงดันของแบตเตอร่ีลดลงดวย) ระบบพลังงานแสงอาทิตยจะใชเครื่องควบคุมการ

ประจุกระแสไฟฟาในกรณีที่มีการเก็บพลังงานไฟฟาไวในแบตเตอรี่เทานั้น 

 3) แบตเตอร่ี (Battery) ทําหนาที่ เปนตัวเก็บพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดจากแผงเซลล

แสงอาทิตยไวใชเวลาที่ตองการ เชน เวลาที่ไมมีแสงอาทิตย เวลากลางคืน หรือนําไปประยุกตใชงาน

อ่ืนๆแบตเตอรี่มีหลายชนิดและหลายขนาดใหเลือกใชงานตามความเหมาะสม 

 4) เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟา (Inverter) ทําหนาที่แปลงพลังงานไฟฟาจากกระแสตรง (DC) 

ที่ผลิตไดจากแผงเซลลแสงอาทิตย ใหเปนพลังงานไฟฟากระแสสลับ (AC) เพ่ือใหสามารถใชไดกับ

อุปกรณ ไฟฟากระแสสลับ แบงเปน 2 ชนิด คือ Sine Wave Inverter ใชไดกับอุปกรณ ไฟฟา

กระแสสลับทุกชนิด และ Modified Sine Wave Inverter ใชไดกับอุปกรณไฟฟากระแสสลับที่ไมมี

สวนประกอบของมอเตอรและหลอดฟลูออเรสเซนตท่ีเปน Electronic ballast 

 5) ระบบปองกันฟาผา (Lightning Protection) ทําหนาที่ปองกันความเสียหายที่เกิดกับ

อุปกรณไฟฟาเม่ือฟาผา หรอืเกิดการเหนี่ยวนําทําใหความตางศักยสูง ในระบบทั่วไปมักไมใชอุปกรณนี้

จะใชสําหรับระบบขนาดใหญและมีความสําคัญเทานั้น รวมถึงตองมีระบบสายดินที่มีประสิทธิภาพ

ดวย 

 

การผลิตนํ้ารอนจากพลังงานแสงอาทิตย  

 

 การผลิตน้ํารอนจากพลังงานแสงอาทิตย (Solar Water Heating) เปนเทคโนโลยีการนํา

ความรอนจากแสงอาทิตยมาใชประโยชนที่ใชกันมาอยางแพรหลายโดยเฉพาะประเทศเมืองหนาวที่มี

ความตองการใชนํ้ารอนในแตละวันในปริมาณที่สูงในขณะที่ประเทศไทย เครื่องทําน้ํารอนดวย

แสงอาทิตยเปนการใชพลังงานในรูปความรอนโดยตัวรับแสงอาทิตย (Solar Collector) เปนตัวดูด

เก็บพลังงานความรอนแลวถายเทความรอนใหแกน้ํา ทําใหนํ้าท่ีมีอุณหภูมิต่ําเปนน้ํารอนที่มีอุณหภูมิ

ประมาณ 40 – 70 องศาเซลเซียส ซึ่งสวนใหญจะใชสําหรับการอาบน้ํา การซักลาง ซึ่งเปนการทําน้ํา

รอนเพ่ือรองรับการใชงานทั้งในบานพักอาศัย โรงแรม โรงพยาบาลหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่สวน

ใหญยังใชไฟฟา แกส เปนเชื้อเพลิง เนื่องจากความสะดวกสบายในการใชงานและมีคาใชจายไมสูงมาก

นัก แตทั้งน้ี ภายใตสถานการณราคาพลังงานที่เพ่ิมสูงขึ้นอยางรวดเร็วในปจจุบัน รวมไปถึงราคา

เทคโนโลยีที่มีแนวโนมถูกลง การทํานํ้ารอนดวยพลังงานแสงอาทิตยจึงนับเปนทางเลือกที่นาสนใจเพ่ือ

นํามาทดแทนพลังงานเชิงพาณิชย 

 



 31

Beam Radiation 

Diffuse 

Radiation 

Fluid Passage 

Casing 

Absorber Plate 

Thermal Insulation 

Absorber Plate Absorber Plate Absorber Plate 

Transparent Cover 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.10 ตัวรับแสงอาทิตย (Solar Collector) 

ที่มา (ดัดแปลงจาก P. K. Nag, 2014, หนา 863) 

 

สวนประกอบเคร่ืองทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตย 

 

  เครื่องทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตย ประกอบดวย สวนสําคัญ 2 สวน คือ 

   1) แผงรับแสงอาทิตย ทําหนาที่สําหรับรับและถายเทความรอนที่ไดจากดวงอาทิตย

ใหกับน้ํา มีสวนประกอบสําคัญ ดังน้ี 

       1.1) กระจกปดดานบน ใชกระจกนิรภัย (Tempered Glass) ตามมาตรฐาน

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) หนา 4.0 มิลลิเมตร สามารถทนตอแรงกระแทกไดเปนอยาง

ดี 

        1.2) แผนดูดรังสี ผลิตจากแผนอลูมิเนียมรีดขึ้นรูป เคลือบดวยสารเลือกรังสี 

(Selective Surface) ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดรังสี (Absorptance) สูงกวารอยละ 93.87 และมีคา

การแผรังสี (Emittance) ต่ํากวารอยละ 12.29 จึงทําใหแผนดูดรังสีมีประสิทธิภาพสูงกวาแผนดูดรังสี

ทั่วไป ปองกันการสูญเสียความรอนดวยฉนวนใยแกว 

        1.3) ทอน้ําภายในแผง ใชทอทองแดงขนาดเสนผาศูนยกลาง ½ นิ้ว รีดอัดติดกับแผน

ดูดรังสีเชื่อมตอกับ ทอรวมขนาด 7/8 นิ้ว ซึ่งเจาะรูแบบขึ้นขอบเพ่ือเพิ่มความแข็งแรงในการเชื่อม 
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เปนผลใหมีประสิทธิภาพสูง ถายเทความรอนไดดี ทนตอการกัดกรอน ไมเปนสนิม และรับแรงดันได

สูงถึง 10 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร 

        1.4) ฉนวนความรอน ใชไมโครไฟเบอรแบบติดอลูมิเนียมฟอยล ชนิดทนอุณหภูมิได

สูงกวา 120 องศาเซลเซียส ทําใหมีอายุการใชงานที่ยาวนาน ลดการสูญเสียความรอนไดเปนอยางดี 

        1.5) กรอบแผงรับแสงอาทิตย ทําจากอลูมิเนียมรีดขึ้นรูป ชุบดวยไฟฟาสีชาทอง ให

ความคงทนและสวยงาม 

   2) ถังเก็บน้ํารอน ทําดวยสแตนเลสไมเปนสนิม สามารถทนความดันได สูงกวา 6 

กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร ภายในถัง ออกแบบใหสามารถเก็บและจายน้ํารอน โดยไมปนกับน้ําเย็น

ที่ไหลเขาไป สามารถเก็บน้ํารอนไวไดนาน เนื่องจากหุมดวยฉนวนใยแกว หนา 2 นิ้ว ภายนอกถัง หุม

ดวยแผนอลูมิเนียมข้ึนรปู ใหความคงทนและแข็งแรงปดดวยฝาคลอบสเตนเลส ไมเปนสนิม 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.11 สวนประกอบของเคร่ืองทําความรอนพลังงานแสงอาทิตย 

ที่มา (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, ม.ป.ป.) 
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หลักการทํางานของเคร่ืองทําน้ํารอนดวยพลังงานแสงอาทิตย 

 

  หลักการทํางานของเครื่องทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยนี้ ใชหลักการทางธรรมชาติที่

เรียกวา “Thermosyphon” กลาวคือ น้ํารอนจะลอยขึ้นในขณะที่น้ําเย็นจะไหลลงขางลาง 

      จากภาพ น้ําเย็นในสวนลางของถังเก็บน้ําจะไหลลงสูสวนลางของแผงรับแสงอาทติย น้ําเย็น

เหลานี้จะไดรับความรอนจากพลังงานแสงอาทิตยที่ตกกระทบกับแผง เมื่อน้ํารอนมีอุณหภูมิสูงก็จะ

ลอยตัวขึ้นไปตามทอทองแดงที่อยูในแผง ไหลกลับเขาไปสูถังเก็บน้ําและลอยตัวขึ้นไปสูสวนบนของถัง

เก็บน้ํารอน เปนน้ํารอนที่พรอมจะนําไปใชได 

 

 
 

ภาพท่ี 2.12 หลักการทํางานของเคร่ืองทําน้ํารอนดวยพลังงานแสงอาทิตย 

ที่มา (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, ม.ป.ป.) 

ประเภทของระบบการทําน้ํารอนดวยพลังงานแสงอาทิตย 

 

 1) ระบบแอ็คทีฟ (Active Systems) เปนระบบท่ีมีการใชปมน้ําไฟฟา วาลว และตัว

ควบคุม เพื่อบังคับใหน้ําหรือของเหลวที่ใชถายเทความรอนหมุนเวียนในระบบผานตัวกักเก็บความ

รอน โดยทั่วไปแลว จะมีราคาแพงกวาระบบแพสสีฟแตระบบแอ็คทีฟนั้น มีประสิทธิภาพสูงกวาระบบ

แพสสีฟ นอกจากนั้น ในดานการติดตั้งระบบแอ็คทีฟ ยังติดตั้ง งายกวาระบบแพสสีฟ เน่ืองจากถังกัก
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เก็บน้ํารอนในระบบแพสสีฟ จําเปนตองติดตั้งใหอยูสูงกวาตัวกักเก็บความรอนและตองอยูใกลกันดวย 

แตระบบระบบแอ็คทีฟนั้น ตองใชไฟฟาทําใหเสียคาใชจายดานพลังงานมากกวาระบบแพสสีฟ 

  1.1) ระบบแอ็คทีฟแบบเปด (Open-Loop Active Systems) ระบบนี้ จะใชปมในการ

หมุนเวียนน้ําที่ตองการนําไปใชใหผานตัวกักเก็บความรอน ลักษณะการออกแบบเชนน้ี จะทําใหมี

ประสิทธิภาพสูงและคาใชจายในการทําน้ํารอนต่ํา แตไมเหมาะกับกรณีท่ีน้ําที่นําไปใชมีความ กระดาง 

หรือมีความเปนกรดมาก ตัวอยางเชน น้ําบาดาล หรือน้ําประปาในบางพ้ืนที่ ซึ่งลักษณะของน้ํา

ดังกลาว จะเปนสาเหตุทําใหเกิดตะกรัน หรือสนิมขึ้น ซึ่งจะทําให เครื่องทําน้ํารอนมีอายุการใชงานสั้น

ลง 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.13 ลักษณะระบบแอค็ทีฟแบบเปด (Open-Loop Active Systems) 

 ที่มา (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2547) 

 

  1.2) ระบบแอ็คทีฟแบบปด (Closed-Loop Active Systems) ระบบน้ี จะใชปมในการ

หมุนเวียนของเหลวท่ีใชแลกเปลี่ยนความรอนใหผานตัวกักเก็บความรอน ซึ่งโดยท่ัวไป จะใชของผสม

ระหวางไกลคอลกับน้ํา (Glycol-Water Antifreeze Mixture) ซ่ึงเปนของผสมท่ีมีจุดเยือกแข็งต่ํา 

นอกจากนั้น ระบบนี้จะใชเคร่ืองแลกเปลี่ยนความรอน ในการถายเทความรอนจากของเหลวที่ใช

ถายเทความรอนกับนํ้าที่ตองการไปใชประโยชน ซึ่งจะถูกนําไปเก็บไวในถังกักเก็บน้ํารอนตอไป 
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   เคร่ืองแลกเปลี่ยนความรอนแบบผนัง 2 ชั้น (Double-Walled Heat Exchangers) 

จะเปนสิ่งปองกันไมใหเกิดการปนเปอนในน้ําที่ตองการใช ดังน้ัน เคร่ืองแลกเปลี่ยนความรอนประเภท

นี้ จะนิยมใชในกรณีท่ีของเหลวที่ใชถายเทความรอนไมใชน้ํา 

   ระบบไกลคอลแบบปด (Closed-Loop Glycol Systems) เปนที่นิยมในประเทศ

เมืองหนาวมาก เนื่องจากสามารถปองกันปญหาเครื่องทํางานไมไดในกรณีที่น้ํากลายเปนน้ําแข็งได แต

ระบบน้ี ก็มีราคาสูง นอกจากนั้น ของผสมไกลคอล ตองทําการตรวจสอบทุกป และทําการเปลี่ยนทุกๆ 

3-10 ป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณภาพของ ของผสมไกลคอลและอุณหภูมิของระบบ 

   ระบบไหลกลับ (Drainback Systems) ก็เปนระบบหนึ่งในระบบแอ็คทีฟแบบปด ซึ่ง

ใชน้ําเปนของเหลวท่ีใชถายเทความรอนในระบบ โดยหลักการทํางานของระบบนี้ จะใชปมในการทํา

ใหน้ําหมุนเวียนผานตัวกักเก็บความรอน โดยหลังจากที่น้ําผานตัวกักเก็บความรอน (Collectors) 

ติดตั้งบริเวณหลังคาแลว น้ําจะไหลกลับเขาสูถังกักเก็บ (Storage Tank) หรือตัวแลกเปลี่ยนความรอน

เอง โดยแรงดึงดูดของโลก ซึ่งจะไมมีวาลวปดกั้น เพราะฉะนั้น เมื่อปมหยุดทํางานจะทําใหน้ําไหลออก

จากตัวกักเก็บความรอนหมด ซึ่งจะเปนประโยชนในประเทศเมืองหนาว เพราะจะไมมีน้ําตกคางอยูใน

ทอที่ติดตั้ง อยูภายนอกอาคาร ซ่ึงอาจมีอุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง ทําใหขจัดปญหาน้ําที่คางอยูใน

ทอเปนนํ้าแข็งได นอกจากนั้น ประโยชนอีกประการของระบบนี้ คือ ในกรณีที่น้ํารอนเกินไป ก็

สามารถหยุดการทํางานของปมทําใหไมมีนํ้าไหลผานตัวกักเก็บความรอน ทําใหอุณหภูมิของน้ําเย็นลง

ได 
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ภาพที่ 2.14 ลักษณะระบบแอ็คทีฟแบบปด (Closed-Loop Active Systems) 

 ที่มา (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2547) 

 

   ปมในระบบแอ็คทีฟ เนื่องจากในระบบแอ็คทีฟ ตองใชปมเพียงเพ่ือตองการ

หมุนเวียนของเหลวผานตัวกักเก็บความรอน ซึ่งเปนระบบที่ตองการกําลังงานไมมาก บริษัทท่ีจําหนาย

เครื่องทําน้ํารอนบางบริษัทจึงไดนําปมไฟฟากระแสตรง (DC) ที่ใชพลังงานไฟฟาที่ไดจากแสงอาทิตย 

โดยใชแผงเซลลแสงอาทิตย เปนแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา ซึ่งจะเกิดผลดีคือ จะไมมีคาใชจายใน

ระหวางอายุการใชงาน และเนื่องจากเม่ือมีแสงอาทิตย ปมจึงจะทํางานได ซึ่งสอดคลองกับระบบทํา

น้ํารอน คือ เมื่อมีแสงแดด จึงจะสามารถทําน้ํารอนได จึงไมตองกังวลเร่ืองปญหาในกรณีไฟฟาดับแลว

จะทําใหระบบทําน้ํารอนใชงานไมได เพราะหากยังมีแสงอาทิตย ปมก็จะทํางานไดและเคร่ืองทําน้ํา

รอนก็ยังทํางานไดเชนกั 

  2) ระบบแพสสีฟ (Passive Systems) 

   ระบบนี้ จะไมใชปมในการทําใหของเหลวที่ใชระบบเคลื่อนที่  ซึ่งผลดีคือ ไม มี

เครื่องใชไฟฟาที่อาจเสียได ทําใหอายุการใชงานนานและมีการบํารุงรักษางายกวาระบบแอคทีฟ 

นอกจากนั้น ระบบ แพสสีฟ ยังมีราคาถูกกวาระบบ แอ็คทีฟ แตมีขอเสียตรงที่มีประสิทธิภาพ นอย

กวาระบบแอ็คทีฟ นั่นเอง สําหรับเครื่องทําน้ํารอนในระบบนี้ มี 2 ประเภทใหญๆ คือ แบบถาดและ

แบบทอความรอนเทอรโมไซฟอน 
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ภาพท่ี 2.15 ลักษณะระบบแพสสีฟ (Passive Systems) 

 ที่มา (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2547) 

 

เทคโนโลยีอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตย   

 

 การทําใหแหง (Drying) เปนวิธีหนึ่งของการถนอมอาหารที่มนุษยใชกันมาเปนระยะเวลา

ยาวนาน การตากแหงดวยแสงอาทิตยโดยตรง อาจจะมีสิ่งเจือปนติดมากับ อากาศ แตดวยประเทศ

ไทยเปนประเทศท่ีไดรับแสงแดดในปริมาณมาก จึงเหมาะที่จะถนอมอาหารดวยวิธีการตากแหง 

เพราะสะดวก สิ้นเปลืองคาใชจอยนอยแตยากท่ีจะควบคุมคุณภาพอาหารใหถูกสุขลักษณะ ปราศจาก

สิ่งสกปรก เชน ฝุน หรือการรบกวนจากสัตว เชน แมลงวัน เปนตน 

      การอบแหง คือ การไลความชื้นออกจากวัสด ุโดยการถายเทความรอนใหแกวัสดุดวยวิธีการ

พาความรอน (Convection) และการแผรังสี (Radiation) เพ่ือเพิ่มอุณหภูมิของวัสดุจนมีผลให

ความชื้นกลายเปนไอระเหยออกไปทําใหความชื้นโดยรวมของวัสดุลดลง 

      การอบแหงดวยแสงอาทิตยเปนวิธีการที่ใชกันอยูท่ัวไป ทั้งในครัวเรือนและอุตสาหกรรม

ทางการเกษตรขนาดเล็ก เนื่องจากมีความสะดวกและมีคาใชจายดานพลังงานต่ํา โดยวิธีการท่ีสะดวก

ที่สุด คือ การกระจายวัสดุที่ตองการอบแหงลงบนพื้นผิวที่แสงอาทิตยสองถึงและพลิกวัสดุเปนครั้ง

คราวเพื่อใหวัสดุแหงอยางทั่วถึงโดยท่ัวไปการอบแหงจะเหมาะสมสําหรับพ้ืนที่ที่อากาศรอนและแหง 

อยางไรก็ตามถึงแมวาการอบแหงดวยแสงอาทิตยจะมีขอดีที่สําคัญ คือ ตองการการลงทุนความ

ชํานาญในการใชงานและดูแลรักษาที่ต่ํา แตขอจํากัดบางประการ เชน การควบคุมคุณภาพในการ
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อบแหงวัสดุบางชนิดภายใตบรรยากาศ การปนเปอนหรือแมลงรบกวน สภาพอากาศที่ไมเอ้ืออํานวย

ในฤดูฝน รวมไปถึงความตองการบริเวณที่กวางในการอบแหงยังคงเปนอุปสรรคในการใชพลังงาน

แสงอาทิตยในการอบแหงสําหรับบางพื้นที่ หรือบางฤดูกาล ทําใหการใชงานความรอนจากแสงอาทิตย

ยังไมสามารถทําไดอยางเต็มประสิทธิภาพเทาท่ีควรดังนั้น การออกแบบระบบอบแหงดวยพลังงาน

แสงอาทิตยใหมีรูปแบบเหมาะสม โดยการใชงานพัดลมเพ่ือหมุนเวียนอากาศใหนําพาความชื้นออก

จากวัสดุ หรือการใชเชื่อเพลิงอื่นๆ เสริมในการทําความรอน เชน ไฟฟา ถานไมในยามที่แสงอาทิตยไม

เพียงพอ จึงเห็นแนวทางในการสงเสริมการใชพลังงานแสงอาทิตยอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือการ

สงเสริมกิจกรรมทางการเกษตร ในแงของการอํานวยความสะดวก ลดระยะเวลาการทํางานรวมไปถึง

ทดแทนการใชพลังงานฟอสซิลอื่นๆ ลงไดในตัว 

       

ประเภทของการอบแหง 

 

 การอบแหงดวยแสงอาทิตยแบงออกเปน 2 ลักษณะใหญๆคือ การอบแหงแบบหมุนเวียน

ดวยธรรมชาติ  (Passive System) และแบบหมุนเวียนดวยการบังคับ (Active System) โดยมี

รูปแบบการทํางานและขอดีขอดอย แตละรูปแบบ ดังนี้ 

  1) เครื่องอบแหงแสงอาทิตยชนิด Active System เปนการอบแหงที่มีอุปกรณชวยให

อากาศไหลเวียนในทิศทางท่ีตองการ เชน พัดลมติดตั้งในระบบเพื่อบังคับการไหลของอากาศภายใน

ตูอบ โดยพัดลมจะดูดอากาศจากภายนอกใหไหลผานแผงรับแสงอาทิตยเพื่อรับความรอนจากแผงรับ

แสงอาทิตย ใหอากาศรอนท่ีไหลผานพัดลมและหองอบแหงมีความชื้นสัมพัทธต่ํากวาความชื้นของ

พืชผล จึงนําพาความรอนชื้นจากพืชผลออกสูภายนอกทําใหพืชผลที่อบไวแหงไดโดยสามารถแบงได

ดังน้ี 

   1.1) แบบ Direct Solar Dryers มีลักษณะเปนตูอบโปรงใสท่ีมีพัดลมดูดหรือเปา

อากาศติดตั้งอยูภายในโดยการรับแสงอาทิตยจะผานวัสดุคลุมท่ีโปรงใส เพื่อใหความรอนแกอากาศ

ภายใตตูอบ และมีพัดลมดูดอากาศชวยในการหมุนเวียนอากาศรอนแกอากาศใหผาน แลวนําพา

ความชื้นออกจากวัสดุท่ีตองการอบแหง 
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ภาพที่ 2.16 เคร่ืองอบแหงชนิด Active System แบบ Direct Solar Dryers 

 ที่มา (จารุวัฒน เจริญจิต, 2012, หนา 115) 

 

   1.2) แบบ Indirect Solar Dryers เปนระบบการอบแหงที่ใหความรอนแกอากาศใน

แผงรับรังสีอาทิตยแลวสงอากาศรอนผานทอลมไปยังตูอบแหง โดยเปนลักษณะของการจายลมรอน

จากดานลางของตูอบแหง เพ่ือใหลอยข้ึนแลวถูกปลอยทิ้งไปทางดานบนของตูอบแหงหรืออาจจายลม

รอนเขาทางดานหนึ่งของตูอบแหง ผานวัสดุที่ตองการอบแหงซึ่งบรรจุในรางแขวนเพ่ือเพิ่มพื้นที่การ

สัมผัสกับลมรอนกอนถูกดูดทิ้งออกอีกดานตรงขามของตูอบแหง 

 

 
 

ภาพที่ 2.17 เคร่ืองอบแหงชนิด Active System แบบ Indirect Solar Dryers  

ท่ีมา (จารุวัฒน เจริญจิต, 2012, หนา 115) 

 

   1.3) แบบ Mixed-Type เปนการวางลักษณะของเตาอบแหงคลายแบบ Passive 

System แตมีการใชพัดลมดูดอากาศชวยในการหมุนเวียนลมรอน 



 40

 
 

ภาพที่ 2.18 เคร่ืองอบแหงชนิด Active System แบบ Mixed-Type 

 ที่มา (จารุวัฒน เจริญจิต, 2012, หนา 115) 

 

  2) เครื่องอบแหงแสงอาทิตยชนิด Passive System คือ ระบบที่เคร่ืองอบแหงทํางาน

โดยอาศัยพลงังานแสงอาทิตยและกระแสลมที่เกิดตามธรรมชาติ โดยทั่วไปแบงออกได 3 ลักษณะคือ 

   2.1) แบบ Direct Solar Dryers การอบแหงแบบไดรับแสงอาทติยโดยตรง ซึ่งวัสดุท่ี

อบจะอยูในเครื่องอบแหงที่ประกอบดวยวัสดุโปรงใส ความรอนที่ใชอบแหงไดมาจากการดูดกลืน

พลังงานจากแสงอาทิตย และอาศัยการขยายตัวของอากาศรอนภายในเครื่องอบแหง ทําใหเกิดการ

หมุนเวียนของอากาศเพ่ือชวยถายเทอากาศชื้น 

 

 
 

ภาพที่ 2.19 เคร่ืองอบแหงชนิด Passive System แบบ Direct Solar Dryers 

 ที่มา (จารุวัฒน เจริญจิต, 2012, หนา 115) 
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   2.2) แบบ Indirect Solar Dryers เปนระบบการอบแหงที่ใหความรอนแกอากาศใน

แผงรับรังสีอาทิตยแลวสงอากาศรอนผานทอลมไปยังตูอบแหง ความรอนท่ีใชอบแหงไดมาจากการ

ดูดกลืนพลังงานจากแสงอาทิตย และอาศัยการขยายตัวของอากาศรอนภายในเคร่ืองอบแหง ทําให

เกิดการหมุนเวียนของอากาศเพื่อชวยถายเทอากาศชื้น 

 

 
 

ภาพท่ี 2.20 เครื่องอบแหงชนิด Passive System แบบ Indirect Solar Dryers 

ที่มา (จารุวัฒน เจริญจิต, 2012, หนา 115) 

 

   2.3) แบบ Mixed-Type เครื่องอบแหงชนิดนี้วัสดุท่ีอยูภายในจะไดรับความรอนจาก

สองทาง ทั้งทางตรงจากดวงอาทิตยและทางออมจากแหลงอ่ืน ๆ ที่ทําใหอากาศรอนกอนที่จะสงผาน

วัสดุที่ตองการอบแหง 

 
 

ภาพที่ 2.21 เคร่ืองอบแหงแสงอาทิตยชนิด Passive System แบบผสม 

ที่มา (จารุวัฒน เจริญจิต, 2012, หนา 115) 
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เทคโนโลยีการผลิตไฟฟาจากพลังงานความรอนแสงอาทิตย  

 

      การทํางานจะมีลักษณะคลายแวนขยาย คือ จะรวมแสงอาทิตยไปรวมที่จุดเดียวกันเพ่ือให

เกิดความรอนสูงใหกับตัวกลาง กอนนําไปหมุนกังหันเพื่อผลิตไฟฟา ระบบความรอนรวมศูนยมี        

3 ระบบหลัก คือ 

  1) ระบบจานพาราโบลา (Parabolic Dish) เปนระบบรวมแสงอาทิตยเพื่อใหไดความ

รอนที่มากเพียงพอสําหรับการผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย โดยการเพิ่มพลังงานความรอน

ใหกับจุดศูนยรวมของแสงทําโดยการใชแผนสะทอนแสงรูปพาราโบลิก เรียกวาระบบ Solar 

parabolic dish ซึ่งจะไดคาพลังงานความรอนที่สูงมากบริเวณจุดโฟกัสของแสงแผนจานสะทอนแสง

จะทําการหมุนรบัแสบงตามดวงอาทิตยตลอดเวลาการนําความรอนมาใชงานวิธีการที่สะดวกและนิยม

ใชคือการใชเคร่ืองยนตความรอน (Sterling Engine) หมุนเจเนอเรเตอรเพ่ือผลิตกระแสไฟฟาโดยตรง

แตก็ยังมีขอจํากัดเร่ืองของพลังงานแสงอาทิตยท่ีไมคงท่ี ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยาง

ฉับพลัน (thermal shock) ของอุปกรณแตละชนิด และมักจะเกิดปญหาในระบบตามมา เหตุนี้จึงทํา

ใหระบบการผลิตไมเสถียรทําใหการผลิตพลังงานไฟฟาวิธีการไมตอเน่ืองจึงเปนที่นิยมมากนัก แนว

ทางการแกไขทางหนึ่งคือการใชเปนระบบผสมผสาน (Hybrid) กับระบบผลิตพลังงานอ่ืนๆ  

 

 
 

ภาพที่ 2.22 ระบบจานพาราโบลารวมกับเคร่ืองยนตสเตอร่ิง 

ที่มา (P. K. Nag, 2014, หนา 864) 

           2) ระบบรางพาราโบลา (Parabolic Trough) เปนวิธีการรวมแสงอาทิตยรูปแบบคลายจาน

พาราโบลิค เชนกันแตจะออกแบบจะใหจานสะทอนแสงวางยาวเปนรางการควบคุมการหมุนรางตาม
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แสงอาทิตยทําไดสะดวกข้ึนมีการใชพลังงานในการขับเคลื่อนรางสะทอนแสงต่ํากวา เนื่องจากเปน

ระบบขับเคลื่อนแบบ 1 แกน การนําพลังงานความรอนออกมาใชก็สะดวกโดยการวางทอน้ํารอนไป

ตามแนวจุดโฟกัสของจาน ความรอนทีไดมีคาความรอนสูงมากจนน้ํารอนกลายเปนไอนํ้า (Stream) 

และมีความดันที่สูงมากสามารถนําไปหมุนสตรีมเทอรไบนและหมุนเจอเนอเรเตอรเพ่ือผลิต

กระแสไฟฟาได ไอน้ําที่ผานเทอรไบนแลวอุณหภูมิก็จะลดลงกลั่นตัวเปนน้ํารอยที่สามารถปมหมุนวน

ไปรบัพลังงานความรอนที่จานไดอีกทําใหไดประสิทธิภาพย่ิงข้ึนพลังงานทีไดจากระบบนี้จึงนิยมใชกัน

มากข้ึน ปญหาที่พบสําหรับวิธีการรวมแสงนี้คลายกับระบบจานพาราโบลิค คือ ดวยประสิทธิภาพการ

รวมแสงที่สูงมาก การพาดผานของเมฆบนทองฟา แมเพียงเล็กนอย ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

อุณหภูมิอยางฉับพลัน (Thermal Shock) ทําใหอุปกรณเกิดความเสียหายได ดวยเหตุนี้วิธีการผลิต

พลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอนแสงอาทิตย จึงไดรับการแนะนําใหจัดตั้งในเขตพื้นที่มีความรอน

ชื้นนอย เชนในเขตทะเลทราย 

 
 

ภาพท่ี 2.23 ระบบรางพาราโบลา 

ที่มา (P. K. Nag, 2014, หนา 863) 

    3) ระบบหอคอย (Solar Thermal Tower) เปนวิธีการผลิตพลังงานไฟฟาโดยใชวิธีรวม

แสงอาทิตยความรอนทีไ่ดจากการสะทอนของแผนสะทอนแสง (Heliostat) หลายๆแผนมารวมกันที่
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จุดรับแสงบนหอสูง (Tower) แผนสะทอนแสงแตละแผนก็จะถูกควบคุมใหเคลื่อนท่ีทํามุมกับดวง

อาทิตยโดยใหมีการสะทอนแสงมาตกกระทบกับจุดรับแสงบนหอสูงตลอดเวลาสงภายในหอสูงจะมีทอ

น้ํารอนซ่ึงเมื่อนํ้าไดรับความรอนก็จะเดือดกลายเปนไอ (Stream) ที่มีความดันสูงมาก ไอน้ํานี้จะถูก

นําไปใชเพ่ือไปหมุนสตรีมเทอรไบนและเจนเนอเรเตอรทําการผลิตกระแสไฟฟาออกมาไดวิธีนี้ตองมี

การสรางเปนโครงการขนาดใหญมีปริมาณรงัสีแสงอาทิตย 

ตรงมาก ๆ 

 

 
 

ภาพที่ 2.24 ระบบหอคอย 

ที่มา (P. K. Nag, 2014, หนา 866) 

 

        4) Solar Chimney Tower เปนวิธีการผลิตพลังงานไฟฟาจากการหมุนของเทอรไบนที่ติด

ตั้งอยูในปลองทอที่มีลมรอนไหลผานตามหลักการเทอรโมไดนามิกสของอากาศเมื่ออากาศไดรับความ

รอนจากแผงรับแสงอาทิตย (Solar Collector) ที่อยูรอบๆของฐานปลองแลวอากาศรอนจะไหลสูงข้ึน

ที่สูง เมื่อมีพื้นที่รับแสงมากปริมาณอากาศท่ีไหลเวียนก็จะมากข้ึนก็จะเกิดแรงดูดอากาศท่ีเย็นกวาเขา

มาท่ีฐานอากาศที่รอนก็จะไหลรวมกันเขาไปในปลองภายในจะมีการออกแบบใหกระแสลมเรง

ความเร็วสูงขึ้นโดยใชจมูกรีดลม (Nuzzle) ทําไหไดพลังงานมากขึ้นหมุนใบพัดกังหันลมภายในทอซึ่ง
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ติดตั้งเจเนอเรเตอรเพ่ือทําการผลิตไฟฟาออกมาไดวิธีการผลิตไฟฟาวิธีนี้เพ่ือใหไดพลังงานมากๆจึงตอง

สรางเปนโครงการท่ีมีขนาดใหญมากๆ ทําใหมีการลงทุนสูงและมีการใชพ้ืนที่ๆในบริเวณท่ีกวางมากจึง

เหมาะสมกับประเทศท่ีมีแสงแดดมากมีพ้ืนท่ีกวางขวางเชนออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาหรือประเทศแถบ

ตะวันออกกลางเปนตน 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 2.25 ลักษณะทํางานของ Solar Chimney 

ที่มา (คูมือการพัฒนาและการลงทุนผลิตพลังงานทดแทน ชุดท่ี 2 พลังงานแสงอาทิตย, 2554) 

 

 ระบบรวมแสงอาทิตยแบบจานพาราโบลิค (Parabolic Dishes) มีประสิทธิภาพการแปลง

เปนความรอนสูงกวาชนิดตัวรวมแบบรางพาราโบลิค (Parabolic Troughs) เนื่องจากสามารถรวม

แสงไดในพ้ืนที่ที่เล็กกวา การผลิตไฟฟาจากพลังงานความรอนแสงอาทิตยในประเทศไทย จาก

การศึกษาเบ้ืองตนโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน พบวา ความเขมรังสีตรงของ

ประเทศไทยมีคาในชวง 1,350 - 1,400 เมกะจูลตอตารางเมตรตอป ต่ํากวาคา เมื่อเทียบกับบริเวณท่ี

มีการจัดตั้งโรงไฟฟาพลังงานความรอนแสงอาทิตยในตางประเทศ ซึ่งโดยทั่วไปจะอยูในบริเวณที่มี

ความเขมรังสีตรงมากกวา 2,000 เมกะจูลตอตารางเมตรตอป อยางไรก็ตาม หากมีการวิจัยและ

พัฒนาอยางตอเนื่อง ในอนาคตโรงไฟฟาพลังงานความรอนแสงอาทิตยก็อาจสามารถทํางานใน

สภาพแวดลอมของประเทศไทยได 
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แบบฝกหัดบทท่ี 2 

 
จงตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง 

 

1. จงอธิบายศักยภาพการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทย 

2. จงบอกความแตกตางของแผงโซลาร เซลลชนิด  mono crystalline และ poly 

crystalline  อธิบายขอดีขอเสีย และวิธีเลือกใชงาน 

3. จงอธิบายการใชงานระบบโซลารเซลลแบบ on grid และ off grid หมายถึงอะไร มีวิธี

เลือกใชอยางไร 

4. จงอธิบายวิธีการผลิตน้ํารอนจากพลังงานแสงอาทิตย 

5. การอบแหงพลังงานแสงอาทิตย มีก่ีประเภท อะไรบาง จงอธิบาย 

6. ผลิตกระแสไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย มีก่ีประเภท อะไรบาง ผลิตอยางไร 

จงอธิบาย 
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